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ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH

Tá sé tábhachtach don Aontas go laghdófaí an méid fuinnimh a úsáidtear agus an
méid a chuirtear amú agus tá an tábhacht sin ag dul i méid. In 2007, leag ceannairí
AE sprioc síos go ndéanfaí laghdú 20 % ar an méid fuinnimh a ídítear in aghaidh na
bliana in AE faoi 2020. In 2018, mar chuid den phacáiste ‘Fuinneamh Glan do gach
Eorpach’, leagadh síos sprioc nua, i.e. an tomhaltas fuinnimh a laghdú 32.5 % ar a
laghad faoi 2030. Tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin agus an ghéarchéim fuinnimh
a d’eascair as, chomhaontaigh an tAontas a spleáchas ar bhreoslaí iontaise na Rúise
a laghdú go tapa i bhfad roimh 2030 trí dhlús a chur le coigilteas fuinnimh. Mó sa
mhó, meastar bearta éifeachtúlachta fuinnimh a bheith ina mbealach, ní hamháin
le soláthar fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach, astaíochtaí gás ceaptha teasa
a laghdú, feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh agus billí allmhairithe
a laghdú, ach, chomh maith leis sin, le hiomaíochas AE a chur chun cinn. Dá bhrí
sin, is tosaíocht straitéiseach don Aontas Fuinnimh í an éifeachtúlacht fuinnimh,
agus cuireann AE bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh chun cinn. Tá plé á
dhéanamh ar chreat beartais na todhchaí don tréimhse 2030 agus iar-2030.

BUNÚS DLÍ

Airteagal 194 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. An Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh
1. An Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh: Fís 2020
Faoi Threoir (2012/27/AE) maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh, a tháinig i bhfeidhm i
mí na Nollag 2012, ceanglaíodh ar na Ballstáit spriocanna táscacha náisiúnta maidir
leis an éifeachtúlacht fuinnimh a leagan síos chun a chinntiú go mbainfeadh AE
a phríomhsprioc amach, i.e. an tomhaltas fuinnimh a laghdú 20 % faoi 2020. I
ndearbhthéarmaí, ní fhéadfadh tomhaltas fuinnimh AE faoi 2020 a bheith níos mó ná
1 474 agus 1 078 milliún tona de choibhéis ola don fhuinneamh príomhúil agus deiridh
faoi seach. Bhí an tsaoirse ag na Ballstáit na híoscheanglais sin a dhéanamh níos déine
agus iad ag iarraidh fuinneamh a shábháil. Sa treoir freisin, tugadh isteach sraith beart
ceangailteach chun cabhrú leis na Ballstáit an sprioc sin a bhaint amach agus leagadh
síos rialacha, atá ceangailteach ó thaobh dlí de, d’úsáideoirí deiridh agus do sholáthróirí
fuinnimh. Bhí ceangal ar thíortha AE a bpleananna gníomhaíochta náisiúnta trí bliana
um éifeachtúlacht fuinnimh a fhoilsiú.
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2. An Treoir athbhreithnithe maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh: Fís 2030
Tá bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh ar cheann de phríomhphrionsabail an
Aontais Fuinnimh, a bhfuil sé mar aidhm leis a áirithiú go mbeidh soláthar fuinnimh atá
slán, inbhuanaithe, iomaíoch agus inacmhainne ann in AE. Sa treoir athbhreithnithe,
tá sprioc uaillmhianach 30 % maidir le héifeachtúlacht fuinnimh faoi 2030 molta ag an
gCoimisiún. In Eanáir 2018, rinne an Pharlaimint leasú ar an togra ón gCoimisiún le
haghaidh Treoir athbhreithnithe maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh, chun an togra a
dhéanamh níos uaillmhianaí ar an iomlán. Tar éis na caibidlíochta leis an gComhairle,
thángthas ar chomhaontú i mí na Samhna 2018, lena leagtar síos sprioc chun
laghdú 32.5 % a dhéanamh ar thomhaltas fuinnimh phríomhúil agus deiridh faoi 2030 ar
leibhéal an Aontais (i gcomparáid leis na réamhaisnéisí tomhaltais fuinnimh do 2030).
I ndearbhthéarmaí, ní fhéadfaidh tomhaltas fuinnimh AE faoi 2030 a bheith níos mó ná
1 128 agus 846 milliún tona de choibhéis ola don fhuinneamh príomhúil agus deiridh
faoi seach, arna thomhas i gcomparáid le réamh-mheastacháin bhunlíne a rinneadh
in 2007. Leis an treoir freisin, cuireadh de cheangal ar na Ballstáit bearta a chur i
bhfeidhm chun a dtomhaltas fuinnimh bliantúil a laghdú 4.4 % ar an meán faoi 2030.
Don tréimhse 2021-2030, ní mór do gach tír AE Plean Comhtháite Náisiúnta Fuinnimh
agus Aeráide (PNFA) 10 mbliana a fhorbairt ina leagtar amach an bealach a bhfuil sé
i gceist aici a spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh do 2030 a bhaint amach.
Mar chuid den phacáiste ‘Fuinneamh Glan do gach Eorpach’, tháinig an Treoir nua
maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh ((AE) 2018/2002) i bhfeidhm i mí na Nollaig 2018
agus rinne na Ballstáit í a thrasuí sa dlí náisiúnta faoin 25 Meitheamh 2020, seachas
i gcás na bhforálacha méadraithe agus billeála a raibh spriocdháta eile ann dóibh
(25 Deireadh Fómhair 2020).
3. An chéad chéim eile: athbhreithniú ar an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht
Fuinnimh:
I mí Iúil 2021, mhol an Coimisiún go ndéanfaí an chéad athbhreithniú ar an
Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh mar chuid den phacáiste ‘An Comhaontú
Glas don Eoraip a bhaint amach’ agus i gcomhréir lena uaillmhian aeráide nua
astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030,
i gcomparáid le leibhéil 1990, agus a bheith neodrach ó thaobh na haeráide de
faoi 2050. Moladh ann sprioc laghdaithe bhliantúil cheangailteach an Aontais maidir
le héifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú go 9 % ar a laghad faoi 2030, arna thomhas i
gcomparáid le réamh-mheastacháin bhunlíne nuashonraithe a rinneadh in 2020, nó ar
bhealach coibhéiseach, na spriocanna laghdaithe maidir le héifeachtúlacht fuinnimh do
thomhaltas fuinnimh phríomhúil agus deiridh a mhéadú go 39 % agus 36 % faoi seach
faoi 2030, arna dtomhas i gcomparáid leis na chéad réamh-mheastacháin bhunlíne
a rinneadh in 2007. I ndearbhthéarmaí, ní bheadh tomhaltas fuinnimh AE faoi 2030
faoin togra níos mó ná 1 023 agus 787 milliún tona de choibhéis ola don fhuinneamh
príomhúil agus deiridh faoi seach faoi 2030.
Sa togra, iarradh ar na Ballstáit spriocanna náisiúnta táscacha maidir le laghdú fuinnimh
a leagan síos, cuireadh foirmle ar fáil do na Ballstáit chun a rannchuidithe a ríomh,
tugadh isteach sásraí uathoibríocha feabhsaithe chun bearnaí a líonadh agus, maidir
leis an oibleagáid atá ar na Ballstáit coigilteas fuinnimh bliantúil nua a dhéanamh,
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rinneadh í a dhúbailt go 1.5 % den tomhaltas fuinnimh deiridh ó 2024 go 2030.
Tugadh isteach inti freisin ceanglais eiseamláireacha d’fhoirgnimh phoiblí, amhail
sprioc bhliantúil laghdú a dhéanamh ar an tomhaltas fuinnimh 1.7 % don earnáil phoiblí
agus sprioc athchóirithe de 3 % ar a laghad d’achar urláir iomlán foirgneamh riaracháin
phoiblí, moladh inti an bhochtaineacht fuinnimh a mhaolú trí thosaíocht a thabhairt do
chustaiméirí leochaileacha agus tugadh isteach inti oibleagáidí iniúchóireachta agus
ceanglais inniúlachta teicniúla, go háirithe i gcás tomhaltóirí móra fuinnimh.
I mí na Bealtaine 2022, i bhfianaise an ghá atá ann go sáródh an tAontas na fadhbanna
a bhaineann lena spleáchas ar allmhairí fuinnimh ón Rúis, le praghsanna arda fuinnimh
agus leis na dálaí athraithe sa mhargadh fuinnimh, mhol an Coimisiún go ndéanfaí
an dara athbhreithniú ar an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh, ina ndéanfaí an
sprioc laghdaithe cheangailteach maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú tuilleadh
ó 9 % go 13 %, nó ar bhealach coibhéiseach, na spriocanna laghdaithe maidir le
héifeachtúlacht fuinnimh do thomhaltas fuinnimh phríomhúil agus deiridh a mhéadú
go 41 % agus 39 % faoi seach ar a laghad faoi 2030, arna dtomhas i gcomparáid leis
na chéad réamh-mheastacháin bhunlíne a rinneadh in 2007. I ndearbhthéarmaí, ní
bheadh tomhaltas fuinnimh AE faoi 2030 faoin togra níos mó ná 980 agus 750 milliún
tona de choibhéis ola don fhuinneamh príomhúil agus deiridh faoi seach faoi 2030.
Rinneadh mionsonrú sa togra freisin ar athruithe iompraíochta gearrthéarmacha chun
an t-éileamh ar ghás agus ar ola a laghdú 5 % agus moladh do na Ballstáit ann
tús a chur le feachtais chumarsáide shonracha a dhíríonn ar theaghlaigh agus ar
thionscal agus úsáid a bhaint as bearta fioscacha chun tús a chur le coigilteas fuinnimh,
amhail rátaí cánach breisluacha laghdaithe maidir le córais téimh atá tíosach ar
fhuinneamh, insliú foirgneamh agus fearais agus táirgí. Leagadh amach ann freisin
bearta teagmhasacha i gcás mórshuaitheadh soláthair, agus fógraíodh ann treoir
maidir le critéir le haghaidh tosaíocht tomhaltóirí agus maidir le plean comhordaithe
chun éileamh a laghdú ar leibhéal an Aontais a éascú.
B. Creat ginearálta
1. Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh
a. An Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh
Leis an Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh (2010/31/AE), arna leasú
in 2018 (Treoir (AE) 2018/844), mar aon leis an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht
Fuinnimh ((AE) 2018/2002), tá sé beartaithe go n-áireofaí go mbeadh stoc foirgneamh
atá an-éifeachtúil ó thaobh fuinneamh de agus dícharbónaithe ag gach Ballstát
faoi 2050.
Leis an Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh (Treoir (AE) 2018/844),
tugadh straitéisí athchóirithe fadtéarmacha éigeantacha isteach do na Ballstáit chun
tacú leis an stoic náisiúnta d’fhoirgnimh phoiblí agus phríobháideacha a athchóiriú ina
stoc foirgneamh atá an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus dícharbónaithe faoi 2050.
Ina theannta sin, cuireadh dlús le claochlú na bhfoirgneamh atá ann cheana ina
‘bhfoirgnimh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh’ faoi 2050, rud a éilíonn nach mór
gach foirgneamh nua a bheith nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de ó 2021 ar
aghaidh, agus tacaíodh le nuachóiriú na bhfoirgneamh uile le teicneolaíochtaí cliste.
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An 15 Nollaig 2021, mhol an Coimisiún go ndéanfaí athbhreithniú ar an Treoir maidir
le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh chun í a ailíniú leis na spriocanna atá aige
astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais a laghdú 55 % agus a bheith neodrach
ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Leagtar amach san athbhreithniú an fhís agus
na huirlisí chun stoc foirgneamh astaíochtaí nialasacha a bhaint amach faoi 2050,
tugtar isteach sainmhíniú nua ar fhoirgnimh astaíochtaí nialasacha agus déantar na
sainmhínithe atá ann cheana a bheachtú, amhail ‘foirgneamh nach mór neodrach
ó thaobh fuinnimh’ agus ‘athchóiriú domhain’. San athbhreithniú, cuirtear pleananna
náisiúnta athchóirithe foirgneamh in ionad straitéisí athchóirithe fadtéarmacha, ar
pleananna iad atá níos oibríochtúla agus faoi réir faireachán níos fearr, atá le tíolacadh
faoin 30 Meitheamh 2024. Méadaítear ann íoschaighdeáin fuinnimh trína cheangal
go mbeadh gach foirgneamh nua de chuid an Aontais saor ó astaíochtaí amhail
ó 2030 agus gach foirgneamh poiblí nua amhail ó 2027, go ndéanfaí gach foirgneamh
neamhchónaithe in aicme feidhmíochta fuinnimh G a athchóiriú go haicme F ar a
laghad faoi 2027 agus go haicme E faoi 2030, agus go mbeadh aicme F ar a laghad ag
gach foirgneamh cónaithe faoi 2030 agus aicme E acu faoi 2033. Leis an athbhreithniú,
áirithítear caighdeáin náisiúnta inchomparáide le haghaidh deimhnithe feidhmíochta
fuinnimh faoi 2025, tugtar isteach pasanna athchóirithe deonacha faoi 2024 agus
táscaire ullmhachta cliste faoi 2026, agus cuirtear tacaíocht airgeadais ar fáil chun an
bhochtaineacht fuinnimh a mhaolú.
An 18 Bealtaine 2022, tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin agus i gcomhréir leis
an bplean REPowerEU, rinne an Coimisiún leasú ar an Treoir maidir le Feidhmíocht
Fuinnimh Foirgneamh trí fheabhas a chur ar thacaíocht do ghrianfhuinneamh i
bhfoirgnimh, lena n-áirítear oibleagáid a thabhairt isteach de réir a chéile agus ar
bhonn roghnaíoch maidir le feistí grianfhuinnimh a shuiteáil ar dhíonta (tionscnamh um
dhíonta gréine).
b. An straitéis rabharta athchóiriúcháin
I mí Dheireadh Fómhair 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún straitéis nua chun borradh a chur
faoin athchóiriú dar teideal A Renovation Wave for Europe – greening our buildings,
creating jobs, improving life [Rabharta Athchóirithe don Eoraip – glasú na bhfoirgneamh
seo againne, cruthú post agus feabhsú na cáilíochta saoil], a bhfuil sé mar aidhm léi
na rátaí athchóirithe a dhúbailt ar a laghad sna 10 mbliana amach romhainn agus a
chinntiú go mbeidh éifeachtúlacht fuinnimh agus éifeachtúlacht acmhainne níos fearr
mar thoradh ar athchóirithe. Cuireann an tionscnamh rabharta athchóiriúcháin le bearta
a comhaontaíodh faoin bpacáiste ‘Fuinneamh glan do gach Eorpach’, go háirithe an
ceanglas go bhfoilseodh gach tír san Aontas straitéis fhadtéarmach um athchóiriú
foirgneamh, agus na gnéithe tógála de phleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide
gach Ballstáit.
2. Comhghiniúint
Faoi chuimsiú phacáiste an Aontais Fuinnimh, sheol an Coimisiún Straitéis AE maidir
le Téamh agus Fuarú an 16 Feabhra 2016. Bhí pleananna sa straitéis maidir le
borradh a chur faoi éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh, feabhas a chur ar na naisc idir
córais leictreachais agus córais téimh ceantair, rud a mhéadódh go mór an úsáid a
bhaintear as fuinneamh inathnuaite, agus a spreagfadh athúsáid dramhtheasa agus
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dramhfhuachta atá ginte ag an tionscal. Áiríodh na forálacha reachtacha don straitéis
sin sa phacáiste ‘Fuinneamh Glan do gach Eorpach’.
Faoin Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh ((AE) 2018/2002), ceanglaítear ar
na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar an acmhainneacht atá ann le haghaidh
comhghiniúint ardéifeachtúlachta agus téamh agus fuarú ceantair ar a gcríoch, agus
fógra a thabhairt faoin méid sin don Choimisiún, agus anailís costais is tairbhe a
dhéanamh bunaithe ar dhálaí aeráide, indéantacht eacnamaíoch agus oiriúnacht
theicniúil (cé is moite de roinnt eisceachtaí).
Leis an togra ón gCoimisiún go ndéanfaí athbhreithniú ar an Treoir maidir le
hÉifeachtúlacht Fuinnimh, tugtar isteach pleanáil agus obair leantach níos déine
maidir le measúnuithe cuimsitheacha, sainmhínithe athbhreithnithe ar théamh agus
fuarú ceantair éifeachtúil agus critéir bhreise le haghaidh astaíochtaí sonracha i
gcomhghiniúint ardéifeachtúlachta (270 g CO2/kWh).
I mí na Bealtaine 2022, tugadh isteach le leasú ar fheidhmíocht fuinnimh foirgneamh
oibleagáidí ar na Ballstáit imscaradh suiteálacha gréine ar fhoirgnimh a chur chun cinn.
3. Éifeachtúlacht fuinnimh táirgí
Maidir le héifeachtúlacht fuinnimh táirgí, tugadh roinnt beart isteach ar leibhéal AE,
lena n-áirítear:
— Léiriú, trí lipéadú agus faisnéis chaighdeánach faoi tháirgí, ar an méid fuinnimh

agus acmhainní eile a ídíonn ‘táirgí a bhaineann le fuinneamh’, a rialaítear le
Rialachán an Lipéadaithe Éifeachtúlachta Fuinnimh (Rialachán (AE) 2017/1369).
I Rialachán (AE) 2017/1369, a foilsíodh i mí Iúil 2017, leagtar amach creat nua
maidir le lipéadú éifeachtúlachta fuinnimh chun spriocdhátaí a leagan síos chun
scála A go G a chur in ionad na n-aicmí atá ann faoi láthair, A+, A++ agus A+++,
atá in úsáid ó bhí Márta 2021 ann;

— Ceanglais éicidhearthóireachta i gcomhair táirgí a úsáideann fuinneamh, arna rialú
le Treoir Réime 2009/125/CE, lena n-athmhúnlaítear Treoir 2005/32/CE arna leasú
le Treoir 2008/28/CE. Cumhdaítear réimse leathan táirgí leis na rialacháin cur chun
feidhme.

An 23 Feabhra 2021, ghlac an Coimisiún leasú omnibus ar na Rialacháin maidir le
hÉicidhearthóireacht agus Lipéadú Fuinnimh a foilsíodh in 2019 maidir le ceanglais
éicidhearthóireachta do chineálacha éagsúla táirgí.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá sé iarrtha ag an bParlaimint arís agus arís eile go leagfaí síos spriocanna níos
uaillmhianaí maidir le héifeachtúlacht fuinnimh agus go mbeadh rialacháin níos déine
ann. In 2012, bhí ról lárnach ag an bParlaimint sa chaibidlíocht ar an Treoir maidir
le hÉifeachtúlacht Fuinnimh agus d’áirithigh sí go ndearnadh na ceanglais i gcomhair
straitéisí náisiúnta athchóirithe foirgneamh agus iniúchóireachtaí fuinnimh éigeantacha
do chuideachtaí móra a choinneáil sa chomhréiteach deiridh a comhaontaíodh leis an
gComhairle.
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An 23 Meitheamh 2016, ghlac an Pharlaimint rún maidir leis an tuarascáil cur chun
feidhme ar an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh inar thángthas ar an gconclúid
nár cuireadh an treoir a bhí ann cheana chun feidhme mar ba cheart, d’ainneoin foráil
a bheith déanta maidir le creat chun an t-éileamh ar fhuinneamh a laghdú, agus d’iarr
sí ar na Ballstáit í a chur chun feidhme go tapa agus ina hiomláine. Sa bhreis air sin,
d’áitigh sí go bhféadfadh beartas dáiríre maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a fhágáil go
bhféadfadh AE a chuid spriocanna fuinnimh agus aeráide a bhaint amach i gcomhréir
le Comhaontú Pháras 2016 ar thángthas ag COP 21, agus cuidiú leis feabhas a chur ar
an tslándáil fuinnimh tríd an spleáchas ar fhoinsí fuinnimh seachtracha a laghdú. I mí
na Samhna 2016, thíolaic an Coimisiún togra chun an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht
Fuinnimh a leasú.
An 13 Meán Fómhair 2016, ghlac an Pharlaimint rún maidir le Straitéis AE maidir
le Téamh agus Fuarú, inar iarradh ar an gCoimisiún a chuid gníomhaíochta a
dhíriú ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh i bhfoirgnimh, go háirithe i dteaghlaigh
fhuinneamhbhochta.
An 17 Eanáir 2018, ghlac an Pharlaimint rún inar iarradh sprioc íosta maidir le
méadú 35 % ar éifeachtúlacht fuinnimh in AE faoi 2030, céatadán atá níos airde ná an
méadú 30 % a mhol an Coimisiún. Thacaigh an vóta i seisiún iomlánach na Parlaiminte
freisin le hoibleagáidí éifeachtúlachta fuinnimh Airteagal 7, lena gceanglófaí ar thíortha
AE coigilteas fuinnimh bliantúil 1.5 % a dhéanamh.
An 15 Eanáir 2020, ghlac an Pharlaimint rún maidir leis an gComhaontú Glas don
Eoraip inar iarradh go ndéanfaí athbhreithniú ar an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht
Fuinnimh agus an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Foirgneamh i gcomhréir le
huaillmhian aeráide mhéadaithe AE, agus go ndéanfaí a gcur chun feidhme a atreisiú,
trí spriocanna náisiúnta ceangailteacha, agus aird ar leith á tabhairt ar shaoránaigh
leochaileacha agus an ngá atá le hintuarthacht eacnamaíoch do na hearnálacha lena
mbaineann á thabhairt san áireamh ag an am céanna.
An 17 Meán Fómhair 2020, ghlac an Pharlaimint rún i bhfabhar an acmhainneacht
éifeachtúlachta fuinnimh stoc foirgneamh AE a uasmhéadú, agus d’iarr sí ar an
gCoimisiún bearta comhsheasmhacha a fhorbairt chun athchóiriú níos tapúla agus
níos doimhne ar fhoirgnimh a spreagadh. Maíodh sa rún gur gá ar a laghad
EUR 75 bhilliún in aghaidh na bliana i ndreasachtaí airgid AE amháin chun a
chinntiú go mbeidh foirgnimh na hEorpa éifeachtúil go leor ó thaobh fuinnimh de
faoi 2050. Sa chomhthéacs sin, d’iarr an Pharlaimint go dtabharfaí tús áite d’athchóiriú
éifeachtúlachta fuinnimh i ngach ceann de chistí ábhartha AE agus d’iarr sí ar
na comhreachtóirí an cistiú is gá a sholáthar don Phlean Eorpach don Téarnamh
Eacnamaíoch.
An 14 Meán Fómhair 2022, ghlac an Pharlaimint leasú ar an athbhreithniú ar an Treoir
maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh, lena méadaítear de bheagán sprioc laghdaithe
an Aontais maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, a mhol an Coimisiún mar chuid dá
phlean RepowerEU, go 13 % ar a laghad den tomhaltas fuinnimh deiridh faoi 2030, i
gcomparáid le réamh-mheastacháin 2020. Is ionann sin agus spriocanna laghdaithe
maidir le fuinneamh do thomhaltas fuinnimh deiridh agus phríomhúil a mhéadú go
40 % agus 42.5 % faoi seach ar a laghad faoi 2030, i gcomparáid le réamh-
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mheastacháin 2007, nó teorainneacha tomhaltais fuinnimh deiridh agus phríomhúil
740 milliún tona de choibhéis ola agus 960 milliún tona de choibhéis ola faoi seach.

Matteo Ciucci
09/2022
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